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ويل العهد االمري الحسني ابن عبد الله الثاين املعظم
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اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻋﲆ أﻓﻀﻞ ﴍﻛﺔ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳌﺘﺨﺼﺺ

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﴩﻛﺔ ﻣﻌﺎﻳري اﻟﺠﻮدة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ISO 9001 - 2015
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أعضــاء مجلــس اإلدارة
1

رشكة رسمله لالستثامر وميثلها
السيد رياض زهري محمد الخشامن

2

رشكة العربة للتجارة واالستثامر وميثلها
السيد عالء شاكر حنا حداد

3

السيد يارس محمد سليامن الدجاين

عضو

4

مؤسسة الحق التجارية وميثلها
د.سفيان خليل عقل ابو سميحه املناصري

عضو

5

الرشكة االهلية للتطوير العقاري وميثلها
السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري

عضو

6

البنك التجاري االردين وميثلة
السيد محمد احمد محمد عبيدات

عضو

7

رشكة مجموعة العرص لالستثامر وميثلها
السيد عامر جامل زواد الفاخوري

عضو

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
حرضات السادة املساهمني الكرام ،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
باسمي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة يطيب يل أن أرحب بكم أجمل ترحيب
شاكرين تفضلكم بحضور اجتامع الهيئة العامة العادي السادس عرش لرشكة مجموعة
رم للنقل واالستثامر السياحي املساهمة العامة املحدودة ويرسنا أن نعرض عىل هيئتكم
املوقرة التقرير السنوي السادس عرش ملجلس اإلدارة املتضمن خالصة نتائج أعامل الرشكة
وقامئة املركز املايل املوحد وقامئة الدخل للسنة املالية املنتهية يف  2021/12/31عمالً بأحكام
املادة ( )171من قانون الرشكات رقم ( )22لسنة  1997وتعديالته واملادة ( )60من النظام
االسايس للرشكة .
ما زالت الظروف واالثار االقتصادية التي نتجت عن االغالقات والتباطؤ االقتصادي تفرض
واقعاً اقتصادياً صعباً وازمات مركبة االبعاد نتج عنها ضعف يف القوة الرشائية وتغيري يف
النمط االستهاليك باالضافة اىل تحول يف االنشطة االستثامرية مبا يتناسب مع الواقع الجديد
الذي مازال غري واضح املعامل بشكل ثابت وان بدأت مالمحه تلقى بظاللها عىل االسواق .
واستمرارا ً ملنهجية الرشكة يف احتواء االزمات والتكييف مع الواقع الجديد ألستعادة التوازن
والزيادة التدريجية لاليرادات وتنويعها باالضافة اىل خفض النفقات التشغيلية واالدارية
واالستهالكية ما امكن فقد اظهرت النفقات الجارية انخفاضاً ملحوظاً واظهرت االيرادات
التشغليلة ازدياد جيد وتتجه ألستعادة مستويات ما قبل الجائحة بأذن الله رغم ان قطاع
السياحة مازال شبه متوقف وانه يعترب من القطاعات االكرث ترضرا ً .
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وحيث ان الرشكة وزعت استثامراتها لتشمل قطاع النقل و الفنادق باالضافة اىل االستثامر
يف رشكات حليفة يف القطاع املايل والتأمني والعقاري فإنها تتطلع اىل نجاح تلك الرشكات و
تحقيق اهدافها ومبا يعود بالنتائج االيجابية عىل الرشكة ويحقق لها عوائد عىل االستثامر .
اننا نامل يف هذا العام ان تتحسن االيرادات املبارشه وغري املبارشه مع استمرار خفض
املصاريف و مبا يحقق نتائج ايجابية كام نأمل ان يتم تحسني الوضع االقتصادي بشكل عام
مبا يدعم تحسن االستثامر وتحقيق معدالت منو مناسبة .
ويف الختام نتقدم بالشكر الجزيل لكم عىل مساندتكم للرشكة و ثقتكم بها و نأمل يف عام
جديد مزدهر .
والله ويل التوفيق .
واقبلوا األحرتام

رياض الخشامن
رئيس مجلس اإلدارة
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التقرير السنوي السادس عرش لرشكة مجموعة رم للنقل واالستثامر السياحي
م.ع.م لعام 2021
تقريرمجلس اإلدارة السنوي السادس عرشعن أعامل الرشكة لعام  2021والخطة
املستقبلية لعملها لعام . 2022
حرضات السادة املساهمني الكرام ،،،
تحية طيبة وبعد ،،،
يرس مجلس اإلدارة ان يرحب بكم يف االجتامع السنوي السادس عرش للهيئة العامة العادي وان
يقدم لكم تقريره السنوي التايل عن اعامل الرشكة لعام  ، 2021وذلك استنادا ً ألحكام املادة ()4
من تعليامت افصاح الرشكات املصدرة واملعايري املحاسبية ومعايري التدقيق لسنة . 2004

أوالً( :أ) انشطة الرشكة الرئيسية-:
 -1النقل السياحي املتخصص:
ترتكز نشاطات الرشكة عىل توفري وتشغيل وسائط النقل الصغرية واملتوسطة والكبرية للسياح
القادمني لألردن من وإىل املواقع السياحية واألثرية يف األردن باإلضافة اىل ذلك تعمل الرشكة عىل
نقل الوفود أثناء املؤمترات واملعارض واملهرجانات ,باإلضافة إىل نقل الحجاج واملعتمرين للديار
املقدسة يف اململكة العربية السعودية .
( )2الخدمات الفندقية:
تقدم الرشكة من خالل فندق رم ( رشكة فنادق رم الدولية م.خ ) واململوك من قبل الرشكة
خدمات االيواء الفندقي وتقديم الطعام والرشاب .
أ -خدمات الصيانة ( مركز رم االردن لصيانة الحافالت ) :
قامت الرشكة بتاسيس وانشاء مركز صيانة مركبات يف منطقة البيادر الصناعية ليكون مكم ًال
لنشاطات املجموعة كام يقدم خدمات الصيانة لالخرين .
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ب -مواقع الرشكة الجغرافية وعدد املوظفني يف كل منها:
متارس الرشكة عملها من خالل موقعها الكائن يف عامن قرب جرس مأدبا  /طريق املطار وموقع
تشغييل يف العقبة  ،هذا باالضافة اىل موقع ادارة الفندق  /الصويفية وكذلك يف منطقة البيادر ـ
املنطقة الصناعية للقيام بأعامل الصيانة ملركز رم االردن لصيانة الحافالت وال يوجد للرشكة فروع
ويبلغ عدد موظفي الرشكة ( )51موظف.
ج -حجم االستثامر الرأساميل للرشكة :
يبلغ حجم االستثامر الرأساميل للرشكة حوايل ( )5,899,949دينار خمسة مليون ومثامنائة وتسعه
وتسعون الف وتسعامئة وتسعه واربعون دينارا ً .

ثانياً -:الرشكات التابعة للرشكة -:
 -1رشكة فنادق رم الدولية م .خ
سجلت الرشكة يف سجل الرشكات املساهمة الخاصة تحت رقم ( )207بتاريخ  2006/8/2برأسامل
مرصح به  200,000دينار وبتاريخ  2008/6/3قامت الرشكة برفع رأس مالها اىل  350,000دينار
أردين ثم قامت ايضاً بتاريخ  2017/09/14برفع راس مالها اىل  700,000دينار اردين وتشمل أهم
غايات الرشكة عىل إنشاء وتشغيل وإدارة املطاعم وإدارة وتشغيل ومتلك واستئجار الفنادق بكافة
أنواعها .
ومتارس الرشكة عملها من خالل موقع الفندق الكائن يف عامن  /الصويفية ويبلغ عدد موظفيها
 11موظف وهي مملوكة بنسبة  % 98.6للرشكة األم رشكة مجموعة رم للنقل واالستثامر السياحي
م.ع.م ونسبة  %1.4لرشكة رم الدولية للسياحة والسفر ذ.م.م.
 – 2رشكة مركز رم االردن لصيانة الحافالت م .خ
قامت الرشكة بتاسيس وانشاء مركز صيانة مركبات يف منطقة البيادر الصناعية ليكون مكمالً
لنشاطات املجموعة كام يقدم خدمات الصيانة لالخرين .
حيث بدأت الرشكة مبامرسة نشاطها اعتبارا ً من بداية عام  2020حيث سجلت يف سجل الرشكات
املساهمه الخاصة تحت الرقم (  ) 979بتاريخ  2013/12/3برأس مال مرصح به (  ) 50,000دينار
اردين وبرأس مال مكتتب به مدفوع (  ) 50,000دينار اردين ويبلغ عدد موظفيها  19موظف .
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ثالثاً -:اعضاء مجلس اإلدارة وموظفو االداره العليا -:
(أ) اعضاء مجلس اإلدارة ونبذة تعريفية عنهم -:
اسم العضو

املنصب

رشكة رسملة
لالستثامر
وميثلها
السيد
ريـــاض
زهيــر محمد
الخشامن

رئيس
مجلس
االداره

رشكة العربة
للتجارة
واالستثامر
وميثلها
السيد عالء
شاكر حنا
حداد

نائب
رئيس
مجلس
االدارة

السيد يارس
محمد
سليامن
الدجاين

عضو
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تاريخ
العضوية

2018/4/19

2018/4/19

2019/10/25

تاريخ
امليالد

1970

1970

١٩٦٩

الشهادات
العلمية

بكالوريوس
حقوق
1991

الخربات العملية
عضو مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة ( سابقاً ) .عضو مجلس ادارة االتحاد العريب للنقل الربي ( سابقاً).عضو املجلس األعىل للسياحة ( سابقاً ) .( 1991ـ  ) 1994موظف حكومي .( 1994ـ  ) 1999محامي مزاول .( 1999ـ  )2002رئيس تنفيذي للرشكة االردنية للطريان .( 2002ـ  )2006رئيس هيئة مديرين رشكة رم للنقلالسياحي املتخصص .
رئيس مجلس ادراة رشكة االتحاد العريب الدويل للتامني سابقا .رئيس مجلس ادارة رشكة الخشامن لالستثامر يف النقلالجوي م.خ .
رئيس هيئة مديرين رشكة العربية للطريان االردن سابقا .رئيس مجلس ادارة مجموعة العرص لالستثامر سابقا .رئيس مجلس ادارة رشكة الصناعات البرتوكيامويةالوسيطة سابقا.

بكالوريوس
إدارة
أعامل1992
ماجستري
تسويق2007

( 1990ـ لتاريخة ) مدير عام رشكة شاكر حداد واوالده(تأجري عقارات) .
( 1994ـ لتاريخة ) مدير عام رشكة عالء وبشار حداد“تأجري و تجارة سيارات” .
( - 2010لتاريخة) مدير عام رشكة العربة للتجارةواالستثامر (تجارة عامة).
( 2017ـ لتاريخة ) نائب رئيس مجلس ادارة رشكة رمللوساطة املالية .
( 2017ـ لتاريخة ) نائب رئيس مجلس ادارة رشكةاالتحاد العريب الدويل للتامني.
( -2018لتاريخه) نائب رئيس هيئة املديرين رشكةمدارس العروبة.

بكالوريوس
علوم طبية
ماجستري
١٩٩٣
إدارة اعامل
وتسويق
٢٠٠٠

  1996مدير مبيعات رشكة دار الدواء السعودية. 2000مدير املناقصات و مدير مكتب دار الدواءالسعودية.
 2005مدير تطوير رشكة دار الدواء السعودية. 2007مدير ملجموعة صيدليات يف األردن. 2013امتالك رشكة إسكان عام .2013 2019-امتالك رشكة مستحرضات طبية.
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اسم العضو

املنصب

مؤسسة الحق
التجارية
وميثلها
د .سفيان
خليل عقل
ابو سميحه
املناصري

عضو

الرشكة االهلية
للتطوير
العقاري
وميثلها
السيد حمدان
مصطفى فياض
الفواعري اعتباراً
من تاريخ
2020/7/15

عضو

السادة البنك
التجاري االردين
وميثلها
السيد محمد
احمد محمد
عبيدات اعتبارا
من تاريخ
2021/1/17

عضو

تاريخ
العضوية

2018/4/19

2020/7/10

2018/4/19

تاريخ
امليالد

١٩٦٣

١٩٦٠

19٧3

الشهادات
العلمية

الخربات العملية

بكالوريوس
محاسبة
١٩٨٧
ماجستري ادارة
مالية
٢٠٠٢
دكتوراة ادارة
مالية
٢٠٠٧

(  2017ـ لتاريخة ) مديرعام مؤسسة الحق التجارية .(  2008ـ  ) 2010مدير تنفيذي لرشكة فينان للتجارة .( 1994ـ  ) 1995مدير النفقات املوازنة العامة /القوات املسلحة .
( 1987ـ  ) 1994محاسب رئييس املدفوعات املحليةوالخارجية /القوات املسلحة .
 2017عضو مجلس ادارة رشكة البشائر . 2016-عضو مجلس إدارة رشكة الحق التجارية .

بكالوريوس
حقوق
١٩٨٥

( 2017ـ  )٢٠٢٠/٣مدير عام مؤسسة تنمية اموالااليتام .
( 2017ـ  )٢٠٢٠/٣عضو مجلس ادارة بنك صفوهاالسالمي .
( 2008ـ  )2017مساعد املدير العام مؤسسة تنميةاموال االيتام .
( 1988ـ  ) 2008عدة وظائف يف ديوان املحاسبة .( 1985ـ  ) 1988اعامل حره ـ قطاع خاص . ( 2012ـ  )2014عضو مجلس ادارة رشكة املحفظةالعقارية االستثامرية .
( 2010ـ  )2012عضو مجلس ادارة رشكة عقاريللصناعات واالستثامرات .

بكالورويوس
اقتصاد
وعلوم مالية
ومرصفية
من جامعة
الريموك ١٩٩٥
ماجستري
ادارة اعامل
من الجامعة
االردنية
(٢٠٠٣ )MBA

مدير دائرة التحليل االئتامين واملراجعة (من عام – 2015لغاية تاريخه /البنك التجاري االردين) .
مدير دائرة تسهيالت الرشكات املتوسطة والصغرية( ، 2015-2010البنك التجاري االردين) .
مدير تسهيالت الرشكات املتوسطة والصغرية( ، 2010-2007بنك املال االردين /كابيتال بنك)
مدير عالقات عمالء تسهيالت الرشكات املتوسطةوالصغرية ( ، 2007 -1995بنك االسكان للتجارة
والتمويل) .
عضو مجلس ادارة رشكة مجموعة العرص لالستثامر.عضو مجلس ادارة رشكــة مجموعة رم للنقلواالستثامر السياحي .
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اسم العضو

املنصب

تاريخ
العضوية

تاريخ
امليالد

الشهادات
العلمية

رشكة مجموعة
العرص
لالستثامر
وميثلها السيد
عامر جامل
زواد الفاخوري
اعتبارا من
تاريخ
2021/3/10

عضو

2021/3/10

١٩٧٣

بكالوريوس
ادارة اعامل
١٩٩٦

السيد وائل
صربي راغب
شموط

عضو

2018/4/19
لغاية
2021/2/4

19٦3

بكالوريوس
ادارة اعامل
١٩٨٧
ماجستريإدارة
عامه ٢٠١٨

السادة البنك
التجاري
االردين وميثله
السيد رامي
“محمد
جواد” فؤاد
حديد لغاية
2021/1/16

عضو

الخربات العملية
حاليا رئيس هيئة املديرين للرشكه العربيهللطريان– االردن .
خربه ملده تزيد عن  20عام يف مجال رشكاتالطريان .
رئيس مجلس ادارة رشكة فنادق رم الدولية .رئيس مجلس ادارة الرشكة االردنــيــة إلدارةالصناديق االستثامرية .

 مدير عــام رشكــة االوائــل للتجهيزات الطبية(. )2016
رئيس ومدير يف وزارة الصحة (  1990ـ . ) 2015رئيس مجلس االدارة لرشكة املتكاملة للمشاريعاملتعددة ( سابقاً ) خالل عام (. ) 2017
عضو مجلس ادارة يف رشكــة مجموعة العرصلالستثامر (  2018ـ لتاريخة ) .

 1993(-ـ  )2014كام ييل :
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2018/4/19

1969

بكالوريوس
محاسبة 1992
ماجستريإدارة
أعامل1998

تدقيق الحسابات حيث عمل لــدى مدققيحسابات  / Ernst & Youngعامن .
العمل املرصيف حيث عمل يف تسهيالت الرشكاتلدى بنك املؤسسة العربية املرصفية  /نيويورك
وبنك  / BNP Paribasالبحرين وساهم يف
تأسيس فرع تجاري لبنك االسكان  /البحرين
وعمل كمساعد املدير العام لتسهيالت الرشكات
لدى بنك املال االردين .
عضو مجلس ادارة رشكــة املجموعة العربيةاالردنية للتأمني .
نائب املدير العام لشؤون االعــال املرصفيةللرشكات لدى البنك التجاري االردين حالياً .
عضو مجلس ادارة يف رشكــة مجموعة العرصلالستثامر (  2016ـ لتاريخة ) .
-عضو مجلس ادارة يف رشكة املنارة للتأمني حالياً.
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(ب) -اإلدارة العليا-:
اسامء و رتب اشخاص االداره العليا ونبذه تعريفية عن كل واحد منهم-:
االسم

املنصب

تاريخ
التعيني

تاريخ
امليالد

الشهادات
العلمية

املهندس
نافز أنيس
محمد حمد

مدير عام باإلنابة

2006/3/18
لغاية
2021/5/31

1961

السيد
عيل سليامن
سعد هياجنة

مدير مايل

2003/12/10

1977

بكالوريوس
محاسبة
2000

السيد برهان
حسن ابراهيم
زيد الكيالين

مدير الكراج

2003/1/1

1968

ثانوية عامة
1986

السيد احمد فيصل
مسعود خليل

مسؤول قسم
املساهمني

2014/4/22

1989

بكالوريوس محاسبة
2012

الخربات العملية

بكالوريوس
هندسة
ميكانيك1984

 عقيد متقاعد “القوات املسلحة” منعام  1984و لغاية 2006/3/16
 نائب رئيس جمعية النقل السياحي ( سابقاً ) الرشكة الرسيعة لرتاسل املعطيات ( 2001ـ ) 2002
 املكتب العلمي للتدقيق واملحاسبةواالستشارات ()2003
( 1984ـ  ) 1988القوات املسلحة
( 1989ـ  1994 / 1991ـ ) 2002
عمل خاص
 -رشكة البرتاء للطريان ( 2013ـ )2014

رابعاً -:كبار ماليك االسهم والتي تزيد نسبة مساهمتهم عن  %5من رأس املال-:
ت

االسم

عدد االسهم كام
عدد االسهم كام
النسبة %
يف 2021/12/31
يف ٢٠٢٠/12/31

النسبة %

1

السيد رياض زهري محمد الخشامن

1,910,975

%9.10

1,510,505

%7.20

2

رشكة مجموعة العرص لإلستثامر قابضة

2,975,238

%14.17

2,077,285

%9.90

4,886,213

% 23.28

3,587,790

%17.10

املجموع
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خامساً -:الوضع التنافيس للرشكة ضمن قطاع نشاطها :
 بسبب استمرار انتشار فايروس كورونا وظهور سالالت متحوره جديده فقد استمر تأثري ذلكعىل قطاع السياحه بتوقف العمل بنشاط النقل السياحي بشكل كامل وكذلك توقف تقديم
خدمات االيواء الفندقي من خالل فندق رم التابع للرشكة وبشكل كامل وبالتايل انخفاض كبري جدا
بااليرادات التشغيلية املتأتيه من السياحه الوافده من كل منها (النقل  ،الفندق ) .
ومل تعمل الرشكة سوى من خالل السياحه الداخليه خالل هذا العام وبدعم من وزارة السياحة
تحت مسمى ( اردننا جنة ) والذي انطلق من تاريخ  2021/ 6 / 10ومازال مستمرا ً حتى هذه
اللحظه مع العلم بأنه كان أفضل خالل العام املايض  ،وبالنسبه للفندق فقد عمل ملدة ثالث شهور
خالل العام  2021عىل ايواء بعض االعداد من اخواننا العرب من الجنسيه املرصيه ولفرتات معينه
خالل رحلة توجههم للمملكه العربيه السعوديه.
ويبني الجدول التايل اجاميل ايرادات النقل وتكلفة النقل ونسبة التشغيل للسنوات الخمس االخريه:
السنة

ايرادات النقل

كلفة النقل

نسبة التشغيل

2017
2018
2019
2020
2021

2.745.355
2.769.524
3.030.624
584,577
292,335

1.453.322
1.527.561
1.664.626
496,238
158,976

%87
%88
%88
% 17
%9

كام يبني الكشف ادناة اجاميل االيرادات والتكاليف ونسبة التشغيل للسنوات الخمس املاضية
للرشكة التابعة فنادق رم الدولية ( فندق رم ) :

18

السنة

االيرادات

الكلفة

نسبة التشغيل

2017
2018
2019
2020
2021

366.204
293.761
270.299
121,539
191,726

307.925
286.864
275.271
102,806
106,095

%58
%41
%37
%17
%9
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وكذلك يبني الكشف ادناة اجاميل االيرادات والتكاليف للسنتني املاضيتني للرشكة التابعة مركز رم
االردن لصيانة الحافالت :
السنة

االيرادات

الكلفة

نسبة التشغيل

2020
2021

502,227
631,650

442,714
540,330

-

سادساً -:درجة االعتامد عىل عمالء رئيسني أو موردين محددين محلياً و خارجياً .
 ال يوجد هذا العام اعتامد عىل موردين محددين أوعمالء رئيسيني محلياً وخارجياً يشكلون %10فأكرث من اجاميل املشرتيات و/أو املبيعات .

سابعاً-:
 ال يوجد اي حامية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الرشكة أو اي من منتجاتها مبوجب القوانينيأو االنظمة وغريها.
 -ال يوجد اي براءات اخرتاع أو حقوق امتياز حصلت الرشكة عليها .

ثامناً-:
ال يوجد أي قرارات صادره عن الحكومة أو املنظامت الدولية أو غريها لها أثر مادي عىل عمل
الرشكة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية .
تطبق الرشكة معايري الجوده الدولية من خالل حصولها عىل شهادة الجوده(. )ISO 9001 -2015
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مدقق داخيل

قسم املالية

محاسب

الهيئة العامة /املساهمني
رئيس مجلس االدارة

لجنة التدقيق

املدير العام
مدير الحجز واملبيعات
موظف الحجز واملبيعات

مدير الكراج
برهان الكيالين

لجنة اإلستثامر

كهرباء

لجنة الحوكمة

لجنة إدارة املخاطر

مدير الرقابة و التفتيش
مدير العمليات

محصل

مساعد العمليات

موظف
العالقات العامة
موظف
األمن والحامية

موظف مشرتيات

ميكانيك

قسم الصيانة

لجنة الرتشيحات
واملكافآت

الهيكل التنظيمي
رشكة مجموعة رم للنقل واالستثامر السياحي م.ع.م

قسم املساهمني

مسؤول
قسم املساهمني

املدير املايل و اإلداري

قسم املستودعات قسم شؤون املوظفني

أمني مستودع

أمني صندوق

السائقني
موظف الغسل

الخدمات

القائم بأعامل
شؤون املوظفني

ضابط ارتباط
قسم املساهمني

تاسعاً -:الهيكل التنظيمي

 -1اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل
 -2اﻟﺤﺠﺰ
 -3اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﳌﺒﻴﻌﺎت
 -1اﳌﻄﺒﺦ
 -2اﳌﻄﻌﻢ

اﻟﻄﻌﺎم واﻟﴩاب

ﻣﺴﺆول
اﻟﺘﺪﺑري اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻐﺮف

 -1اﻻﻣﻦ واﻟﺤامﻳﺔ
 -2اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

اﳌﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم

ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﴩﻛﺔ ﻓﻨﺎدق رم اﻟﺪوﻟﻴﺔ م.خ ) ﴍﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ (

* اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ
* اﳌﺸﱰﻳﺎت
* اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت

اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ
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اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻜﻴﺎﻧﻴﻚ

اﻟﺒﻮدي واﻟﺘﺠﻠﻴﺲ واﻟﺤﺪادة

اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة
اﳌﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ

اﳌﻮارد اﻟﺒﴩﻳﺔ

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﴩﻛﺔ ﻣﺮﻛﺰ رم اﻷردن ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺤﺎﻓﻼت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﻘﺴـﻢ اﻟﻔﻨـﻲ

اﻟﺪﻫﺎن واﻟﻐﺴﻴﻞ

ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ

اﻟﺘﻔﺘﻴــﺶ
ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ

اﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ
اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت
اﳌﺸﱰﻳﺎت

ب -عدد موظفي الرشكة من مختلف التخصصات ولغاية  )٥١( ٢٠٢١/12/31موظفاً مصنفني
حسب مؤهالتهم العلمية كام ييل-:
املؤهل العلمي

عدد موظفي
الرشكة االم

دكتوراه
ماجستري
بكالوريوس
دبلوم
ثانوية عامة وأقل
اجاميل عدد املوظفني

٣
٢
١٦
٢١

اسم الرشكة التابعة وعدد املوظفني
رشكة فنادق رم رشكة مركز رم األردن
املجموع
لصيانة الحافالت
الدولية
٧
٣
١
٥
١
٢
٣٩
١٥
٨
٥١
١٩
١١

ج -التدريب والتأهيل -:
مل تقوم الرشكة باجراء أي برامج تاهيل وتدريب ملوظفي الرشكة خالل السنه املاليه وذلك
بسبب ظرورف كورونا .

عارشاً -:املخاطر التي تتعرض الرشكة لها :
يعترب االردن من الدول التي تتعرض ملخاطر التغريات السياسيه واألقتصاديه الطارئة التي ميكن
أن تؤثر عىل قيمة اصول الرشكات  ،ولذلك يجب عىل املساهم ان يدرك مدى ارتباط أداء الرشكة
بتطورات املنطقة السياسية واالحداث االقتصادية ،كام تواجه الرشكة ايضاً منافسة يف مجال تقديم
الخدمات السياحية وخصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء بتعديل قانون النقل السياحي والذي سمح
بفتح رشكات اخرى اضافية منافسة باالضافة اىل أن السياحة من الخدمات املوسمية حيث تتأثر
بارتفاع أو انخفاض حجم املبيعات بحسب املواسم باالضافة اىل خطر انتشار وتفيش االوبئة .
حادي عرش -:االنجازات التي حققتها الرشكة خالل السنة املالية . 2021
حرصت الرشكة عىل االستمرار مبا بدأت به منذ بداية الجائحه وبحسب االمكانات والظروف
املتاحه من خالل االستمرار باتخاذ التدابري واالجراءات الالزمه وتدعيمها للمساعده عىل تجاوز
هذه املرحله الصعبه والقاسيه يف ظل استمرار هذه الجائحة ولعامها الثاين عىل التوايل حيث
حرصت الرشكة عىل االستمرار بخفض النفقات التشغيليه واالداريه قدر االمكان وباملقابل تعزيز
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عمل الرشكات خاص ًة رشكة الصيانه والتي تم انشاؤها خالل جائحة كورونا والتي بدورها ساهمت
يف تعويض جزء من ايرادات الحافالت و الفندق والتي توقفت بعد ان تحركت قليالً 0خالل عام
 2021بسبب االغالقات العامليه ملطاراتها بسبب ظهور سالالت متحوره جديده من فايروس كورونا
والتي كان لها اثرا ً مبارشا ً عىل قطاع السياحة وبالتايل الغاء الحجوزات التي كانت مقرره خالل
العام .

ثاين عرش -:االثر املايل لعمليات ذات طبيعة غري متكرره حدثت خالل السنة املالية وال تدخل
ضمن نشاط الرشكة الرئييس .
•حققت الرشكه ارباح بيع ممتلكات ومعدات بقيمة ( ) 236,655دينار مائتان وسته وثالثون
الف وستامئة وخمسه وخمسون دينار ناتجة عن بيع  14حافلة موديل  2013و حافلة واحدة
موديل . 2012
ثالث عرش  -:السلسلة الزمنية لألرباح أو الخسائر املحققة و االرباح املوزعة و صايف حقوق
املساهمني :
لقد بلغت االرباح والخسائر املحققه وصايف حقوق املساهمني خالل السنة املالية 2021, 2020
مقارنة باالعوام السابقة كام ييل :
سنة 2017

البيان
االرباح املحققه قبل رضيبة الدخل

سنة 2018

سنة 2019

سنة ٢٠٢٠

سنة ٢٠٢١

()932,786( )1,323,550( )180.574( )1.024.091( )787.731

ارباح مقرتح توزيعها (اسهم مجانية)

-

-

-

-

-

االرباح النقدية املقرتح توزيعها

-

-

-

-

-

االرباح النقدية املوزعة

-

-

-

-

-

صايف حقوق املساهمني
اسعار االوراق املالية

16,683,412 20,513,700 22.559.456 22.508.455 23.676.690
0.73

0.59

0.49

0.41

0.37

• تم تسجيل الرشكة يف سجل الرشكات املساهمة العامة تحت الرقم  408بتاريخ . 2006/5/29
• تقرر املوافقة عىل ادراج اسهم رشكتنا يف البورصة (السوق الثاين) اعتبارا ً من تاريخ . 2008/4/6
• تقرر املوافقة عىل نقل اسهم رشكتنا من السوق الثاين اىل السوق االول للبورصة اعتبارا ً من تاريخ
. 2010/5/10
• مبوجب قرار مجلس مفويض هيئة االوراق املالية رقم (  ) 295/2012تاريخ  2012/7/4فقد
تقرر نقل اسهم رشكتنا من السوق االول اىل السوق الثاين اعتبارا ً من  2012/10/1وذلك حسب
تعليامت ادراج االوراق املالية الجديد .
24
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• تقرر نقل ادراج اسهم الرشكة من السوق الثاين اىل السوق االول اعتبارا من تاريخ 2015/4/7
وبعد تحقيق رشوط االدراج يف السوق االول .
• تم نقل ادراج اسهم الرشكة من السوق االول اىل السوق الثاين خالل عام .2017

رابع عرش  -:تحليل املركز املايل للرشكة ونتائج اعاملها خالل السنة املالية -:
* تحليل لبعض بنود املركز املايل املوحده :
املمتلكات واملعدات :
بلغ صايف قيمة املمتلكات واملعدات لعام  2021بقيمة  4,303,837دينار اربعة ماليني وثالمثائة
وثالثة االف ومثامنائه وسبعه وثالثون دينارا ً وبانخفاض قيمتة  1,144,693مليون ومائة واربعه
واربعون الف وستامئه وثالثة وتسعون دينارا ً عن عام  2020والذي بلغ قيمتها يف حينه 5,448,530
دينار خمسة ماليني واربعامئة ومثانية واربعون الف وخمسامئة وثالثون دينارا ً وسبب هذا
االنخفاض يعود لبيع  15حافلة ذوات املوديل (  ) 2013 – 2012كبرية الحجم .
االستثامرات -:
 -1استثامرات يف رشكات زميلة -:
ومتثل استثامرات الرشكة يف رشكة رم لالستثامر يف النقل الجوي املساهمه الخاصه بقيمة 2,779,005
دينار مليونان وسبعامئة وتسعه وسبعون الف و خمسة دنانري وبنسبة  ، % 40.4ورشكة اكادميية
رم للتدريب السياحي بنسبة  % 50بقيمة دينار واحد فقط ليصبح مجموع قيمة االستثامرات
 2,779,006دينار دينارمليونان وسبعامئة وتسعه وسبعون الف و ستة دنانري  ،وبانخفاض قيمتة
 333,235ثالمثائة وثالثة وثالثون الف و مائتان وخمسة وثالثون دينار عن عام  2020والتي بلغت
يف حينه بقيمة  3,112,241دينار ثالثة مليون ومائة واثني عرش الف ومائتان و واحد واربعون
دينار ناتج عن حصة الرشكة من نتائج اعامل الرشكة الزميلة رشكة رم لالستثامر يف النقل الجوي .
 -2موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -:
ومتثل استثامرات الرشكة يف اسهم رشكات :
اوالً  :رشكات مدرجة يف سوق عامن املايل بقيمة  17,860,576دينارسبعة عرش مليون ومثامنائة
وستون الف وخمسامئة وستة وسبعون دينار كام ييل :
 -١استثامرات يف الرشكة االردنية الدارة الصناديق االستثامرية بعدد  2,684,046سهم وبقيمة
 8,776,830دينار .
 -٢اسهم رشكة مجموعة العرص لالستثامر بعدد  4,271,454سهم وبقيمة  7,859,475دينار.
 -٣اسهم رشكة االتحاد العريب الدويل للتامني بعدد  185,910سهم وبقيمة  286,301دينار.
 -٤اسهم رشكة رم للوساطة املالية بعدد  597,433سهم وبقيمة  937,970دينار .
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ثانياً  :رشكات غري مدرجة يف سوق عامن املايل بقيمة واحد دينار :
 ) 1استثامرات يف رشكة اركان لالستشارات املالية ذ.م.م بنسبة متلك  %4وبقيمة  1دينار .
املوجودات املتداولة -:
بلغت قيمة املوجودات املتداولة لعام  2021مبلغ  1,238,295دينار مليون ومائتان ومثانيه
وثالثون الف ومائتان وخمسة وتسعون دينارا ً مقارنة مع مبلغ  413,491دينار اربعامئة وثالثة
عرش الف واربعامئة و واحد وتسعون دينارا ً لعام  2020وبارتفاع قيمتة  824,804دينار مثامنائة
واربع وعرشون الف ومثامنائة واربعة دنانري وذلك بسبب ايداع شيكات برسم التحصيل حصيلة
بيع الحافالت املذكوره يف البند اعاله .
صايف حقوق املساهمني -:
بلغ صايف حقوق املساهمني لعام  2021مبلغ  16,683,412دينار ستة عرش مليون وستامئة
وثالثة ومثانون الف واربعامئة واثني عرش دينار مقارنة مع عام  2020حيث بلغت يف حينة
بقيمة  20,513,700دينار عرشون مليون وخمسامئة وثالثة عرش الف وسبعامئة دينار وبانخفاض
مقداره  3,830,288دينار وذلك بسبب زيادة قيمة الخسائر املدورة وانخفاض قيمة احتياطي
القيمة العادله بسبب انخفاض القيمة السوقيه للسهم لكل من رشكة العرص لالستثامر والرشكة
االردنية الدارة الصناديق االستثامرية .
مطلوبات طويلة األجل وااللتزامات قصرية األجل ( املديونية ) -:
 ) 1مطلوبات طويلة األجل -:
بلغت املطلوبات طويلة األجل لعام  2021بقيمة  4,205,983دينار اربعه مليون ومائتان وخمسة
االف وتسعامئة وثالثة ومثانون دينار مقارنة مع مبلغ  3,985,357دينار ثالثه مليون وتسعامئة
وخمسه ومثانون الف وثالمثائة وسبعه وخمسون دينار لعام  2020وبارتفاع مقدارة  220,626دينار
مائتان وعرشون الف وستامئة وستة وعرشون دينار وذلك بسبب تاجيل تسديد اقساط القروض التي
استحقت خالل عام  2021وبحسب تعليامت البنك املركزي بسبب استمرار انتشار فايروس كورونا
وظهور سالالت متحوره جديده منه حيث نتجت الزياده بسبب اضافة الفوائد اىل اصل القروض
باالضافة اىل هيكلة رصيد الجاري مدين وتحويلة اىل قرض متناقص وملدة سته وثالثون قسط شهري .
 ) 2االلتزامات قصرية األجل -:
بلغت االلتزامات قصرية األجل لعام  2021مبلغ  5,438,008دينار خمسة ماليني واربعامئة ومثانية
وثالثون الف ومثانية دنانري مقارنة مع مبلغ  4,312,127دينار اربعة ماليني وثالمثائة واثنا عرش الف
ومائة وسبعه وعرشون دينار لعام  2020وبارتفاع مقداره  1,125,881دينار مليون ومائة وخمسة
وعرشون الف ومثامنائة و واحد ومثانون دينار وذلك بسبب ارتفاع ذمم رشكات الوساطة املالية .
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* تحليل لبعض بنود بيان الدخل الشامل املوحده :
االيرادات :
بلغت االيرادات لعام  2021بقيمة  1,115,711دينار مليون ومائة وخمسة عرش الف وسبعامئة
واحدى عرش دينارا ً وبانخفاض بلغ قيمتة  92,632دينار اثنان وتسعون الف وستامئة واثنان
وثالثون دينارعن العام السابق  2020حيث بلغت االيرادات يف حينة بقيمة  1,208,343دينار
مليون ومائتان ومثانية االف وثالمثائة وثالثة واربعون دينار وكام هو مبني ادناه-:
 -1انخفاض ايرادات الرشكة االم رشكة مجموعة رم للنقل واالستثامر السياحي لعام  2021بقيمة
 292,242دينار مائتان واثنان وتسعون الف ومائتان واثنان واربعون دينار لتصل 292,335
دينار مائتان واثنان وتسعون الف وثالمثائة وخمسة وثالثون دينار مقارنة مع  584,577دينار
خمسامئة واربعه ومثانون الف وخمسامئة وسبعه وسبعون دينار وبنسبة  %50وذلك بسبب
استمرار انتشار تفيش فايروس كورونا وظهور سالالت متحوره جديده منه والذي أثر بشكل
مبارش عىل قطاع السياحة بشكل عام وقطاع النقل السياحي بشكل خاص .
 - 2ارتفاع ايرادات الرشكة التابعة رشكة فنادق رم الدولية ( فندق رم ) لعام  2021بقيمة 70,187
دينار سبعون الف ومائة وسبعه ومثانون دينارا ً وبنسـبة  % 58لتصبح  191,726دينار مائة و
واحد وتسعون الف وسبعامئة وستة وعرشون دينار مقارنة مع  121,539دينار مائة و واحد
وعرشون الف وخمسامئة وتسعة وثالثون دينار لعام  2020وذلك بسبب االستفادة من ايواء
بعض االعداد من اخواننا العرب من الجنسيه املرصيه ولفرتات معينه خالل رحلة توجههم
للمملكه العربيه السعوديه.
 -3ارتفاع ايرادات الرشكة التابعه رشكة مركز رم االردن لصيانة الحافالت لعام  2021بقيمة
 129,423دينار مائة وتسعة وعرشون الف واربعامئة وثالثة وعرشون دينار وبنسبة  %26لتصبح
بقيمة  631,650دينار ستامئة و واحد وثالثون الف وستامئة وخمسون دينارا ً مقارنة مع مبلغ
 502.227دينار خمسامئة واثنان الف ومائتان وسبعه وعرشون دينار لعام . 2020
التكلفة املبارشة لإليرادات ( املصاريف التشغيلية ) -:
بلغت املصاريف التشغيلية لعام  2021مبلغ  805,401دينار مثامنائة وخمسة االف واربعامئة و
واحد دينار ونسبتها لاليراد  % 72مقارنة مع مبلغ  1,041,758دينار مليون و واحد واربعون
الف وسبعامئة ومثانية وخمسون دينار ونسبتها لإليراد مبقدار  % 86لعام  2020وذلك كام هو
مبني تالياً :
 -1انخفاض نسبة التكلفة التشغيلية لاليراد للرشكة االم اىل  % 54لتبلغ بقيمة  158,976دينار
مائة ومثانية وخمسون الف وتسعامئة وستة وسبعون دينار وذلك بسبب خفض جزء كبري من
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النفقات التشغيلية بسبب بيع الحافالت القدميه مقارنة مع عام  2020والتي بلغت تكاليف
التشغيل االجاملية يف حينة بقيمة  496,238دينار اربعامئة وسته وتسعون الف ومائتان ومثانية
وثالثون دينار ونسبتها لاليراد بنسبة .% 85
 -2بلغت التكلفة التشغيلية للرشكة التابعة رشكة فنادق رم الدولية خالل عام  2021بقيمة
 106,095دينار مائة وستة االف وخمسة وتسعون دينارا ً وبنسبة  % 55لاليراد مقارنة مع
تكاليف عام  2020بقيمة  102,806دينار مائة واثنان الف ومثامنائة وستة دنانري وبنسبة % 85
حيث انخفضت النسبة مبقدار  %30بسبب خفض النفقات التشغيلية املبارشة املتعلقة بنزالء
الفندق الختالف نوع النزيل املستفيد من الخدمه .
 -3بلغت التكلفة التشغيلية للرشكة التابعة رشكة مركز رم االردن لصيانة الحافالت خالل عام
 2021بقيمة  540,330دينار خمسامئة واربعون الف وثالمثائة وثالثون دينار وبنسبتها لاليراد
 % 86مقارنة مع مبلغ  442,714دينار اربعامئة واثنان واربعون الف وسبعامئة واربعة عرش
دينار وبنسبتها لاليراد . % 88
مصاريف التمويل -:
بلغت مصاريف التمويل لعام  2021مبلغ  402,824دينار اربعامئة واثنان الف و مثامنائة واربعة
وعرشون دينارا ً مقارنة مع مبلغ  323,358دينار ثالمثائة وثالثة وعرشون الف وثالمثائة ومثانية
وخمسون دينار لعام  2020اي بارتفاع مقداره  79,466دينار تسعة وسبعون الف واربعامئة وستة
وستون دينار وبنسبة  % 25ويعود ذلك اىل زيادة الفوائد املحتسبة عىل الجاري مدين بسبب
زيادة الفرتة التي تم فيها استغالل كامل السقف البالغ  500الف دينار ومن ثم تم هيكلته خالل
الربع االخري من عام  2021وتحويلة اىل قرض متناقص باالضافة اىل سبب آخر وهو ارتفاع قيمة
القروض بسبب اضافة الفوائد اىل اصل القروض وكام تم بيان ذلك من خالل البند رقم  1أعاله
(مطلوبات طويلة األجل ) .
خسائر استثامرات يف رشكات زميلة :
متثل حصتنا من نتائج اعامل رشكة رم لالستثامر يف النقل الجوي عن عام  2021والتي بلغت بقيمة
 333,235دينار ثالمثائة وثالثة وثالثون الف ومائتان وخمسة وثالثون دينارا ً مقارنة مع مبلغ
 274,928دينار مائتان واربعه وسبعون الف وتسعامئة ومثانية وعرشون دينار عن عام . 2020
حيث ان الرشكة متتلك حصصاً يف رشكة رم لالستثامر يف النقل الجوي م.خ بنسبة  %40وبقيمة
 5,660,000دينار من اصل  14,000,000دينار .
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اجاميل الدخل الشامل للسنة -:
انخفضت الخسائر لهذا العام بقيمة  346,389دينار ثالمثائة وستة واربعون الف وثالمثائة وتسعة
ومثانون دينار وبنسبة  % 27وذلك بسبب تحقيق ارباح بيع اصول ناتج عن بيع خمسة عرش
حافلة قدميه باالضافة اىل تحسن يف اداء الرشكات التابعه لتصبح قيمة الخسائر بعام  2021مببلغ
 945,161دينار تسعامئة وخمسة واربعون الف ومائة و واحد وستون دينار مقارنة مع خسائر
بقيمة  1,291,550دينار مليون ومائتان و واحد وتسعون الف وخمسامئة وخمسون دينار لعام
. 2020
و فيام ييل بيان مجموعة من النسب املالية التي تبني املركز املايل للرشكة بشكل مقارن يف نهاية
السنة املالية كام ييل-:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

النسب املالية

٢٠٢٠

٢٠٢١

نسبة التداول
%22.77
%9.59
نسبة السيولة الرسيعة
%17.34
%5.83
نسبة املديونية(اجاميل املطلوبات÷صايف حقوق املساهمني)
%55.99
%38.94
%32.64
نسبة املديونية(صايف القروض والبنوك÷صايف حقوق املساهمني) %24.85
نسبة الخصوم املتداولة اىل حقوق امللكية
%32.60
%21.02
نسبة مجمل الربح
%27.81
%13.79
نسبة صايف ربح العمليات من التشغيل
%95.40- %385.64معدل العائد عىل حقوق امللكية ()ROE
0.0570.063معدل عائد السهم()EPS
0.0450.061صايف رأس املال العامل
4,199,713- 3,898,636-

خامس عرش -:التطورات والخطة املستقبلية للرشكة-:
ستستمر الرشكة يف توزيع استثامرتها بهدف تحقيق النمو من خالل االستثامر يف الرشكات الحليفة
والتي تعمل يف قطاعات اخرى ( العقارات ،الخدمات ،التأمني) وبهدف زيادة حصصها لتحقيق
نسب السيطره واظهار النتائج املالية كوحدة واحدة.
عىل ضوء ذلك فإن نشاط الرشكة وإستثامراتها تكون موزعة فيام بني النشاط التشغييل املبارش
من خالل الرشكات اململوكة لها بالكامل باالضافة اىل النشاط اإلستثامري من خالل األستحواذ عىل
حصص مؤثره ومسيطره يف الرشكات الحليفة ومام يؤدي ذلك اىل توزيع مصادر الدخل وتوزيع
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املوجودات مبا يضمن تحقيق النمو واالستقرار واالستمرار وتجاوز االثار السلبية للجائحة عىل
قطاع النقل السياحي .
وستقوم ادارة الرشكة باالستمرار باتخاذ كافة االجراءات التحوطية للتكيف مع الواقع الجديد مبا
يضمن تعزيز ايرادات الرشكة وتنويعها واعادة التوازن املايل وتحقيق النمو املستهدف.

سادس عرش  -:مقدار اتعاب التدقيق للرشكة والرشكات التابعة-:
بلغت أتعاب تدقيق الحسابات لعام  2021مبلغ ( )6960دينار بالنسبة لرشكة مجموعة رم للنقل
واالستثامر السياحي االم يف حني بلغت االتعاب يف رشكة فنادق رم الدولية املساهمة الخاصة
بقيمة (  ) 2000دينار ومبلغ (  ) 2000دينار لرشكة مركز رم االردن لصيانة الحافالت .
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سابع عرش  -:عدد االوراق اململوكة من قبل اعضاء مجلس االداره واالداره العليا التنفيذية-:
أ -عدد االوراق املالية اململوكة من قبل اعضاء مجلس االداره-:
االسم

الجنسية

ت

املنصب

عدد االسهم
 2020/12/31النسبة  2021/12/31 %النسبة %

11,221
رشكة رسملة لالستثامر وميثلها رئيس مجلس
أردين
1
1,910,975
اإلدارة
السيد رياض زهري محمد الخشامن

%0.05
%9.10

10,010
1,510,505

%0.05
%9.10

نائب رئيس
أردين
مجلس اإلدارة

517,952
800,000

%2.47
%3.80

517,952
800,000

%2.47
%3.80

أردين

485,024

%2.31

10,000

%0.05

489,375
-

%2.33
-

489,375
-

%2.33
-

552,372

%2.63

550,384

%2.61

-

-

-

-

395,000
-

%1.89
-

395,000
-

%1.89
-

2,077,285 %14.17 2,975,238
أردين
-

%9.90
-

2

رشكة العربه للتجارة
واالستثامروميثلها
السيد عالء شاكر حنا حداد

 3السيد يارس محمد سليامن الدجاين

عضو

4

مؤسسة الحق التجاريه وميثلها
السيد سفيان خليل عقل ابو
سميحة املناصري

عضو

5

الرشكة االهلية للتطوير العقاري
وميثلها
السيد حمدان مصطفى فياض
الفواعري

عضو

أردين

البنك التجاري االردين وميثلة
٦
السيد محمد احمد محمد عبيدات

عضو

أردين

رشكة مجموعة العرص لالستثامر
وميثلها
السيد عامر جامل زواد الفاخوري

عضو

٧

أردين
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• عدد االسهم اململوكة من قبل الرشكات املسيطر عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة :
اسم العضو املسيطر ومنصبة

اسم الرشكة
املسيطر عليها

الصفة

الجنسية

عدد االسهم اململوكة
من قبل الرشكات املسيطر عليها
٢٠٢٠/12/31

٢٠٢١/12/31

السيد رياض زهري محمد الخشامن

رشكة نوفا
لالستثامرات ذ.م.م.

رئيس مجلس
اإلدارة

األردنية

-

-

السيد رياض زهري محمد الخشامن

رشكةالخشامن
لالستثامر يف النقل
الجوي م .خ.

رئيس مجلس
اإلدارة

األردنية

19,571

1,137

رئيس مجلس
اإلدارة (لغاية
)2018/4/23
عضو مجلس
اإلدارة
(من تاريخ
)2018/4/24

األردنية

رشكة مجموعة العرص
لالستثامر م  .ع
السيد رياض زهري محمد الخشامن

2,077,285

2,975,238

• ال يوجد رشكات مسيطر عليها من قبل باقي أعضاء مجلس اإلدارة .

ب – عدد االوراق املالية اململوكة من قبل اشخاص اإلدارة العليا التنفيذية -:
ت

االسم

املنصب

عدد االسهم
الجنسية
 ٢٠٢٠/12/31النسبة  ٢٠٢١/12/31 %النسبة %

1

السيد نافز انيس محمد حمد

مدير عام باالنابة
لغاية 2021/5/31

أردين

-

2

السيد عيل سليامن سعد هياجنة

مدير مايل

أردين

-

-

مدير الكراج

أردين

73

-

73

أردين

-

-

-

 3السيد برهان حسن زيد الكيالين
5

السيد احمد فيصل مسعود خليل مسؤول قسم املساهمني

• ال يوجد رشكات مسيطر عليها من قبل اشخاص اإلدارة العليا .
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-

-

-

-

-

ج – عدد االوراق املالية اململوكة ألقارب اعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا التنفيذية-:
ت

االسم

الصلة

عدد االسهم
الجنسية
٢٠٢١/12/31 ٢٠٢٠/12/31

1

السيده روز احمد سالمه اللوزي

زوجة نائب رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

27,672

255,309

2

راكان رياض زهري الخشامن

ابن رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

34,237

247,186

3

الرا رياض زهري الخشامن

ابنة رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

3,603

-

4

فرح رياض زهري الخشامن

ابنة رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

4,614

4,614

5

روزانا رياض زهري الخشامن

ابنة رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

53,735

1,000

6

السيده مريفت هاين خليل صويص

زوجة نائب رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

42,972

42,972

7

ساره عالء شاكر حداد

ابنة نائب رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

705

705

8

سلمى عالء شاكر حداد

ابنة نائب رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

705

705

9

نور عالء شاكر حداد

ابنة نائب رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

277

277

10

شاكر عالء شاكر حداد

ابن نائب رئيس مجلس اإلدارة

أردنية

227

227

ال يوجد رشكات مسيطر عليها من قبل أقارب اعضاء مجلس اإلدارة وأقارب أشخاص اإلدارة العليا
التنفيذية.
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ثامن عرش  -:املزايا واملكافآت

أ -املزايا واملكافآت التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس االداره والتي تم دفعها خالل سنة
-: 2021
بنا ًء عىل رغبة مجلس االدارة املوقر مل يحصل اي عضو من أعضاء مجلس االدارة عىل أي مبالغ
كمزايا او مكافآت خالل هذا العام  2021وذلك بسبب تفيش جائحة كورونا وبهدف خفض
النفقات .
(ب) املزايا واملكافأت التي يتمتع بها اشخاص االداره العليا التنفيذية:
ت

املنصب

االسم

الرواتب بدل نفقات املكافأت اجاميل
املزايا
السنوية التنقالت السفر
االجاملية السنوية السنوية السنوية السنوية

2

السيد نافز انيس محمد حمد
( ملدة خمس شهور )
السيد عيل سليامن سعد هياجنة

مدير مايل

3

السيد برهان حسن ابراهيم زيد الكيالين

مدير الكراج

19,440

٤

السيد احمد فيصل مسعود خليل

قسم املساهمني

4,140

1

املجموع

مدير عام باالنابة

6,281

-

-

0

6,281

22,290

-

-

0

22,290

-

-

-

19,440

-

-

0

4,140

52,151

-

-

-

52,151

تاسع عرش -:التربعات واملنح املدفوعه والعينية :
ال يوجد تربعات ومنح دفعتها الرشكة خالل السنة املاليه .

عرشون-:بيان بالعقود واالرتباطات التي عقدتها الرشكة مع الرشكات التابعه والحليفة .
ال يوجد اي عقود أو مشاريع أو ارتباطات عقدتها الرشكة املصدره مع الرشكات التابعة او الشقيقه
أو الحليفة او رئيس مجلس االداره أو اعضاء املجلس أو املدير العام أو اي موظف يف الرشكة أو
اقاربهم .

34

التقريــر السنـوي السادس عرش 2021

واحد وعرشون -:مساهمة الرشكة يف حامية البيئة واملجتمع املحيل .
أ -مساهمة الرشكة يف حامية البيئة :
ان مساهمة الرشكة يف حامية البيئة و املجتمع املحيل تكمن من خالل حرص الرشكة واهتاممها
باالعتبارات البيئية قبل اتخاذ اي قرارات اسرتاتيجية و التزامها بأعىل املقاييس البيئية و ذلك من
خالل بيع الحافالت القدمية ورشاء الحافالت الحديثة و االستمرار بأعامل الصيانة الالزمة لحافالتها
وذلك ملراعاة القوانني واالنظمة البيئية يف خدمات النقل والسياحة املقدمة .
ب -مساهمة الرشكة يف خدمة املجتمع املحيل :
ال يوجد مساهمه للرشكة يف خدمة املجتمع املحيل لهذا العام .
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تقريرالحوكمة لرشكه مجموعة رم للنقل و االستثامر السياحي م.ع.م
تويل رشكه مجموعة رم للنقل و االستثامر السياحي اهتامما كبريا ملامرسات الحوكمة السليمة
كام يلتزم مجلس إدارة الرشكه بتطبيق أعىل معايري األداء املهنية عىل جميع نشاطات الرشكه
وتتبع الرشكه يف مجال ذلك تعليامت الحوكمة.
وقد تم إعداد هذا التقرير اعتامدا عىل تعليامت الحوكمة للرشكات املساهمة العامه لعام
 2017و الصادر عن هيئة االوراق املاليه بعد مالمئتها مع قانون الرشكات وعقد التأسيس
والنظام األسايس للرشكه وستقوم الرشكه مبراجعة هذا التقرير وتطويره من وقت آلخر وكلام
اقتضت الحاجة وذلك بهدف مواكبة التغريات يف احتياجاته وتوقعاته.
تقوم الرشكة بتضمني تقريرها السنوي تقرير الحوكمة للجمهور عن مدى التزام إدارة الرشكة
ببنود تقرير الحوكمة مع بيان مدى إلتزام إدارة الرشكة بتطبيق كل بند من بنوده مع ذكر
أسباب عدم اإللتزام بأي بند مل يتم تطبيقه.
كام و توفر املعلومات للمساهمني و املستثمرين بشفافيه حسب تعليامت االفصاح و
بصوره دقيقه و واضحه ويف االوقات املحدده لتمكينهم من اتخاذ قرارهم االستثامري .

أ -املعلومات و التفاصيل املتعلقة بتطبيق أحكام تعليامت حوكمة الرشكات
املساهمة املدرجة لعام  2017وقواعد حوكمة الرشكات يف الرشكة .
 قامت الرشكة بالتحقق من استقاللية اعضاء مجلس ادارتها. قامت الرشكة بالتحقق من مجلس االدارة من حيث استيفاءه لنسبة االعضاء املستقلني به. تم اضافة تقرير الحوكمة اىل التقرير السنوي كام هو يف تعليامت الحوكمة .2017 -تم اضافة جميع اللجان وعقد اجتامعاتها كام هو يف تعليامت الحوكمة . 2017
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ب -أسامء أعضاء مجلس اإلدارة الحاليني و املستقيلني خالل عام :٢٠٢١
اسم عضو مجلس اإلدارة
رشكة رسملة لالستثامر
و ميثلها السيد رياض زهري محمد الخشامن
رشكة العربة للتجارة و االستثامر
و ميثلها السيد عالء شاكر حنا حداد
مؤسسة الحق التجارية
وميثلها د .سفيان خليل عقل املناصري
الرشكة االهلية للتطوير العقاري
وميثلها
السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري
البنك التجاري االردين
و ميثلها
السيد رامي «محمد جواد» فؤاد حديد لغاية
تاريخ
2021/01/16
السيد محمد احمد محمد عبيدات من تاريخ
2021/01/17
مستقل
غري تنفيذي
رشكة مجموعة العرص لالستثامر
و ميثلها
السيد عامر جامل زواد الفاخوري
السيد يارس محمد سليامن الدجاين
السيد وائل صربي راغب شموط

مستقل
 /غري مستقل

تنفيذي
 /غري تنفيذي

حالة العضوية

غري مستقل

غري تنفيذي

فعال

غري مستقل

غري تنفيذي

فعال

مستقل

غري تنفيذي

فعال

مستقل

غري تنفيذي

فعال

مستقل

غري تنفيذي

فعال

غري مستقل

غري تنفيذي

فعال لغاية
تاريخ
2021/٣/١٠

مستقل

غري تنفيذي

فعال

مستقل

غري تنفيذي

فعال لغاية
تاريخ
2021/02/04
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•تتنتهي الدورة الحالية ملجلس اإلدارة و مدتها أربعة سنوات يف . 2022/4/19

و خالل عام  2021تم استقالة و انتخاب كل من :
 بتاريخ  2021/2/4متت استقالة السيد وائل صربي راغب شموط (عضو مستقل غريتنفيذي)و انتخاب رشكة مجموعة العرص لالستثامر بتاريخ  ٢٠٢١/٣/١٠و ميثلها السيد عامر جامل
زواد الفاخوري .
 بتاريخ  2021/01/16متت استقالة ممثل البنك التجاري االردين السيد رامي “محمد جواد”فؤاد حديد و تعني السيد محمد احمد محمد عبيدات بتاريخ  2021/01/17ممثل عنه .

ج -أسامء ممثيل أعضاء مجلس اإلدارة اإلعتباريني :
اسم عضو مجلس اإلدارة
اإلعتباري
رشكة رسملة لالستثامر

اسم املمثل
السيد رياض زهري محمد الخشامن

رشكة العربة للتجارة و االستثامر السيد عالء شاكر حنا حداد
د .سفيان خليل عقل املناصري
مؤسسة الحق التجارية
السيد حمدان مصطفى فياض
الرشكة االهلية للتطوير العقاري
الفواعري
السيد رامي «محمد جواد» فؤاد
حديد لغاية تاريخ 2021/01/16
البنك التجاري االردين
السيد محمد احمد محمد عبيدات
من تاريخ 2021/01/17
رشكة مجموعة العرص لالستثامر
السيد عامر جامل زواد الفاخوري
من تاريخ 2021/03/10

تنفيذي
مستقل
 /غري مستقل  /غري تنفيذي
غري مستقل

غري تنفيذي

غري مستقل

غري تنفيذي

مستقل

غري تنفيذي

مستقل

غري تنفيذي

مستقل

غري تنفيذي

غري مستقل

غري تنفيذي

د -املناصب التنفيذية يف الرشكة و اسامء االشخاص الذين يشغلونها :
املنصب

اإلسم
السيد نافز انيس محمد حمد

مدير عام باإلنابه لغاية تاريخ 2021/05/31

السيد عيل سليامن سعد هياجنة

مدير مايل

السيد برهان حسن ابراهيم «زيد الكيالين»

مدير الكراج

السيد احمد فيصل مسعود خليل

مسؤول قسم املساهمني
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هـ  -جميع عضويات مجالس اإلدارة التي يشغلها عضو مجلس اإلدارة يف الرشكات
املساهمة العامة :
عضويات مجالس اإلدارة يف الرشكات املساهمة العامة

اإلسم
السيد رياض زهري محمد الخشامن
السيد عالء شاكر حنا حداد

عضو مجلس ادارة رشكة مجموعة العرص لالستثامر
عضو مجلس ادارة رشكة االتحاد العريب الدويل للتامني
نائب رئيس مجلس ادارة رشكة رم للوساطة املالية
عضو مجلس ادارة رشكة االتحاد العريب الدويل للتامني

د .سفيان خليل عقل املناصري

ال يوجد اي عضويات اخرى

السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري

ال يوجد اي عضويات اخرى

السيد محمد احمد محمد عبيدات

عضو مجلس ادارة رشكة مجموعة العرص لالستثامر

السيد عامر جامل زواد الفاخوري

رئيس مجلس ادارة الرشكة االردنية الدارة الصناديق
االستثامرية

السيد يارس محمد سليامن الدجاين

ال يوجد اي عضويات اخرى

و -إسم ضابط ارتباط الحوكمة يف الرشكة :
الصفة

اإلسم
السيد احمد فيصل مسعود خليل

ضابط ارتباط الحوكمة

ز-أسامء اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة :
 -١لجنة التدقيق.
 -٢لجنة الرتشيحات و املكافأت .
 -٣لجنة الحوكمة .
 -٤لجنة إدارة املخاطر .
 -٥لجنة االستثامر.

التقريــر السنـوي السادس عرش 2021

39

ح  -أعضاء لجنة التدقيق و مؤهالتهم و خرباتهم :
املؤهالت
العلمية

الخربات

بكالوريوس حقوق
1985

 ( 2017ـ  ) 3/2020مدير عام مؤسسة تنمية اموال االيتام ( 2017ـ ) 2020/3عضو مجلس ادارة بنك صفوة االسالمي ( 2008ـ  ) 2017مساعد املدير العام مؤسسة تنمية اموال االيتام ( 2012ـ  ) 2014عضو مجلس ادارة رشكة املحفظة العقارية االستثامرية ( 2010ـ  ) 2012عضو مجلس ادارة رشكة عقاري للصناعات واالستثامرات ( 1988ـ  ) 2008عدة وظائف يف ديوان املحاسبة 1985( -ـ  ) 1988اعامل حره  -قطاع خاص

د .سفيان خليل عقل
ابو سميحه املناصري

عضو لجنة

بكالوريوس محاسبة
1987
ماجستري ادارة مالية
2002
دكتورة ادارة مالية
2007

 مدير عام مؤسسة الحق التجارية (  –2017لتاريخة )مدير تنفيذي لرشكة فينان للتجارة ( )2010-2008 مدير النفقات املوازنة العامة /القوات املسلحة ( ) 1995-1994 محاسب رئييس املدفوعات املحلية والخارجية /القوات املسلحة ( -1987) 1994
 عضو مجلس ادارة رشكة البشائر 2017 -عضو مجلس إدارة رشكة الحق التجارية 2016

السيد يارس محمد
سليامن الدجاين

عضو لجنة

بكالوريوس علوم
طبية 1993
مادجستري إدارة
اعامل وتسويق
2000

اإلسم

املنصب

السيد حمدان مصطفى
فياض الفواعري

رئيس لجنه

 1996مدير مبيعات رشكة دار الدواء السعودية. 2000مدير املناقصات و مدير مكتب دار الدواء السعودية. 2005مدير تطوير رشكة دار الدواء السعودية. 2007مدير ملجموعة صيدليات يف األردن.  2013امتالك رشكة إسكان عام .2013 2019 -امتالك رشكة مستحرضات طبية.

ط  -إسم رئيس و أعضاء كل من لجنة الرتشيحات و املكافآت و لجنة الحوكمة و لجنة
ادارة املخاطر و لجنة االستثامر :
لجنة الرتشيحات و املكافآت :
املنصب

اإلسم
السيد يارس محمد سليامن الدجاين

رئيس لجنة

السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري

عضو لجنة

السيد عالء شاكر حنا حداد

عضو لجنة
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لجنة الحوكمة :
املنصب

اإلسم
السيد عالء شاكر حنا حداد

رئيس لجنة

السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري

عضو لجنة

السيد عامر جامل زواد الفاخوري

عضو لجنة

لجنة إدارة املخاطر :
املنصب

اإلسم
السيد محمد احمد محمد عبيدات

رئيس لجنة

السيد رياض زهري محمد الخشامن

عضو لجنة

السيد يارس محمد سليامن الدجاين

عضو لجنة

لجنة اإلستثامر :
املنصب

اإلسم
السيد رياض زهري محمد الخشامن

رئيس لجنة

السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري

عضو لجنة

السيد عيل سليامن سعد هياجنة

عضو لجنة

ي  -عدد اجتامعات كل من اللجان خالل السنة مع بيان األعضاء الحارضين :
لجنة التدقيق  :تم عقد أربعة إجتامعات خالل عام : ٢٠٢١
إسم عضو اللجنة
السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري
د .سفيان خليل عقل ابو سميحه املناصري
السيد يارس محمد سليامن الدجاين

اإلجتامع االول اإلجتامع الثاين اإلجتامع الثالث اإلجتامع الرابع
ü
ü
ü

ü
ü
ü
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ü
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لجنة الرتشيحات و املكافأت  :تم عقد اجتامعني خالل عام : ٢٠٢١
إسم عضو اللجنة
السيد يارس محمد سليامن الدجاين
السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري
السيد عالء شاكر حنا حداد

اإلجتامع االول اإلجتامع الثاين
ü
ü
ü

ü
ü
ü

لجنة الحوكمة  :تم عقد اجتامعني خالل عام : ٢٠٢١
إسم عضو اللجنة
السيد عالء شاكر حنا حداد
السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري
السيد عامر جامل زواد الفاخوري

اإلجتامع االول اإلجتامع الثاين
ü
ü
ü

ü
ü
ü

لجنة ادارة املخاطر  :تم عقد اجتامعني خالل عام : ٢٠٢١
اإلجتامع االول اإلجتامع الثاين

إسم عضو اللجنة
السيد محمد احمد محمد عبيدات

ü

ü

السيد رياض زهري محمد الخشامن

ü

ü

السيد يارس محمد سليامن الدجاين

ü

ü

لجنة االستثامر  :تم عقد اجتامعني خالل عام : 2021
اإلجتامع االول اإلجتامع الثاين

إسم عضو اللجنة
السيد محمد احمد محمد عبيدات

ü

ü

السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري

ü

ü

السيد عيل سليامن سعد هياجنة

ü

ü
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ك  -عدد اجتامعات لجنة التدقيق مع مدقق الحسابات الخارجي خالل السنة :
تم عقد اربعة إجتامعات مع مدقق الحسابات الخارجي خالل عام  2021لإلطـالع ومناقشـة
كل مـا يتعلـق مبالحظاته ومقرتحاتـه حـول أعمـال الشـركة ونتائجهـا املاليـة ومـدى إسـتجابة
إدارة الشـركة ألية مالحظات أو مقرتحـات إن وجـد .
ل  -عدد اجتامعات مجلس اإلدارة خالل عام : 2021
بلغت عدد إجتامعات مجلس اإلدارة خالل عام  2021ستة إجتامعات .
اسم العضو
السيد رياض زهري محمد الخشامن

اإلجتامع اإلجتامع اإلجتامع اإلجتامع اإلجتامع اإلجتامع
الثاين الثالث الرابع الخامس السادس
االول







السيد عالء شاكر حنا حداد













د.سفيان خليل عقل املناصري













السيد حمدان مصطفى فياض الفواعري













السيد محمد احمد محمد عبيدات



×









×

×





















×

×

×

×

×

×

السيد عامر جامل زواد الفاخوري
السيد يارس محمد سليامن الدجاين
السيد وائل صربي راغب شموط
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وختاماً نتقدم بالشكر الجزيل اىل مساهمينا الكرام الستمرار دعمهم ومسانداتهم لنا
 ،ويتقدم مجلس االداره بالتوصيات التالية حسب ورودها يف جدول االعامل الذي
أرسل اليكم:

* جدول اعامل الهيئة العامة العادي السنوي السادس عرش:

 -1قراءة وقائع الجلسة السابقة للهيئة العامة العادي الخامس عرش.
 -2التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية  2021وخطة عمل الرشكة
املستقبلية و املصادقة عليها.
 -3التصويت عىل تقرير مدققي حسابات الرشكة عن السنة املالية .2021
 -4التصويت عىل حسابات وميزانية الرشكة عن السنة املالية  2021و املصادقة عليها.
 -5ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية .2021
 -6انتخاب مدققي حسابات الرشكة للسنة املالية  2022وتحديد اتعابهم.

*جدول اعامل الهيئة العامة غري العادي:

 -1بحث تخفيض عدد اعضاء مجلس ادارة الرشكة ليصبح ( )5أعضاء بدال من ()7
أعضاء و تعديل املادة (/48أ) من النظام األسايس للرشكة و املادة ( )5من عقد
تأسيس الرشكة مبا يتوافق مع القرار املتخذ.
بحيث يصبح نص املادة ( )48كالتايل :
« أ – يتوىل ادارة الرشكة واالرشاف عىل شؤونها مجلس ادارة يتألف من خمسة
أعضاء  ،يتم انتخابهم واختيارهم ملدة أربع سنوات وفقاً لعقد التأسيس والنظام
االسايس للرشكة « .
واملادة ( )5من عقد التـأسيس لتصبح كام ييل :
«يتوىل إدارة الرشكة واالرشاف عىل شؤونها مجلس إدارة يتألف من خمسة أعضاء،
يتم انتخابهم واختيارهم ملدة أربع سنوات وفقاً للنظام األسايس للرشكة»
 -2بحث استقالة اعضاء مجلس االدارة الحايل عىل ضوء ما جاء بالبند اعاله.
 -3انتخاب أعضاء مجلس االدارة الجديد للرشكة للدورة القادمة وملدة أربع سنوات
تبدأ من تاريخ االنتخاب .
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